Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne (STA)
w ramach Programu ERASMUS+
na rok akademicka 2016-2017

A.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

1) Rekrutację na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ przeprowadza
Komisja Wydziałowa, w skład któĘ wchodzą:
- Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - prof. UAM dr hab. Andzej Macias
- Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus + - dr lwona Markuszewska
- Administrator Wydziałowy Programu Erasmus + - mgr Joanna Siwiec
2) Zadania Wydzi ałowej Ko m sj i Re krutacyj nej
- zapoznanie się ze zgłoszeniami pracowników naukowo-dydaktycznych
i

:

wg pzyjętych kryteriów
- sporządzenie listy pracowników naukowo-dydaktycznych zakwalifikowanych do wyjazdu
- sporządzenie listy rezenruowej
- pzesłanie protokołu posiedzenia Komisji do Działu Współpracy zZagranicą.
- dokonanie wyboru pracowników naukowo-dydaktycznych

B. Procedura

rekrutacji
składania aplikacji (formulaz zgłoszenia oraz Mobility Agreement- Staff Mobility
for Teaching) przez pracowników naukowo-dydaktycznych bezpośrednio u Administratora
Wydziałowego (mgr Joanna Siwiec, pok, 042): 28.09.2016. Zgłoszenia dostarczone po tym
terminie nie będą brane pod uwagę, chyba, ze będą do dyspozycji wolne granty
2) Posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 29.09.201 6
3) Ogłoszenie wyników do dnia 30.09,2016
4) RezygnaĄazudziału w Programie przez osoby zakwalifikowane musi być złożonaw
formie pisemnej u Administratora Wydziałowego, najpóźniej do 15.11.2016.
Po tym terminie grant pzechodzi na osobę z listy rezenłowej
5) Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej do dziekana
WNG|G, prof. UAM dr hab. Leszka Kaspzaka, należy złożyću Administratora Wydziałowego
Erasmus+ do dnia 02.10.2016.
1) Termin

C.

Kryteria rekrutacji

1) pienłszeństwo wyjazdu mają:

- pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zĄęcia w ramach wydziałowej ofeńy AMU-

PlE

- pracownicy naukowo-dydaktycznizaangażowaniw realizację Programu ERASMUS+ na

WNG|G (osoby koordynujące sprawy organizacyjno-merytoryczne programu ERASMUS+,
osoby realizujące projekty w ramach programu ERASMUS+)
- pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin
- pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy do tej pory nie skorzystali zwyjazdu.
2) koniecznośćważnej na dany rok akademicki umowy instytucjonalnej na wyjazd w ramach
STA
3) lndywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement, Staff Mobility for Teaching)
4) zaleca się, aby w ciągu danego roku akademickiego jeden pracownik wykozystał jeden
grant STA,
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